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Belangrijke documenten 
De huurder en de bestuurder moeten een geldig rijbewijs en een identiteitskaart of paspoort overleggen bij 
overdracht van het voertuig. 
Rijbewijzen uit niet-EU-landen (met uitzondering van Zwitserland) worden geaccepteerd, wanneer:  
a) zich in het paspoort geen visum bevindt.  
b) de klant een visum in zijn paspoort heeft en op het tijdstip van de autohuur nog niet langer dan 6 maanden in 
Europa is. Als hij langer dan 6 maanden in Europa is, dan moet hij een rijbewijs uit een EU-land overleggen. 
Een rijbewijs dat niet in Latijnse letters is opgesteld (Arabisch, Japans, Cyrillisch enz.) moet worden aangevuld 
met een internationaal rijbewijs. Bij rijbewijzen uit landen die het internationaal rijbewijs niet uitreiken is naast 
het originele rijbewijs een vertaling nodig door een erkende officiële instantie. 
Bij het huren met een Duitse Maestro-/ Girocard is een identiteitskaart of paspoort met een Duits adres 
verplicht. 
 
Leeftijdsbeperkingen 
Voor de minimumleeftijd en het bezit van een rijbewijs gelden bepaalde regels die afhankelijk zijn van het 
betreffende voertuig en waarover u tijdens het boeken wordt geïnformeerd. Principieel bedraagt de 
minimumleeftijd voor iedere bestuurder 18 jaar (rijbewijs minimaal dag). Afhankelijk van het voertuig kan 
worden afgeweken van de minimum leeftijd. 
Aan bestuurders jonger dan 23 jaar wordt een toeslag in rekening gebracht. 
 
Tariefinformatie 
Algemeen 
Als betaalmiddel worden alle krediet- en debetkaarten aanvaard van internationaal erkende 
creditcardmaatschappijen (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, JCB, CUP), alsook Airplus 
en Amex BTA/iBTA, terwijl alle prepaidkaarten niet worden aanvaard. Het betalingsmiddel moet zijn uitgegeven 
op de naam van een bestuurder. Dit moet bij het afhalen van het voertuig worden overlegd en op het 
betreffende tijdstip geldig zijn. Het bedrag dat zal worden afgeschreven van uw betaalmiddel, is inclusief de 
huurprijs, alsmede alle bijkomende kosten en extra's. 
Voertuigen van Groep P*** en hoger, alsook Sports & Luxury Cars, kunnen enkel gehuurd worden op vertoon 
van een door de autoverhuurder aanvaard kredietbewijs/legitimatiebewijs. Alle andere voertuiggroepen alsook 
cabrio's en offroaders tot en met Groep F*** kunnen ook op vertoon van een Maestro-/VPAY-kaart gehuurd 
worden. Betaling met een Maestro-/VPAY-kaart is niet toegestaan voor langetermijnverhuur. 
CarExpress cards (Advantage Circle) worden alleen in combinatie met een geldig betaalmiddel geaccepteerd. 
Voor de zekerheid wordt er een borgsom in rekening gebracht die het bedrag van de huur + 300 EUR minimum 
bedragen. De exacte borgsom wordt bij de oplevering vastgelegd, aangezien de hoogte van het bedrag afhangt 
van het voertuig. 
De details van de bankvergunningen volgens de voertuigen zijn als volgt: 

 
PKW 

Voertuiggroep Borgbedrag Valuta 

M***, E***, C***, I***, S*** Bedrag van de huur + 900,00 EUR 

F***, P****, L*** Bedrag van de huur + 1.100,00 EUR 

X***, Sports & Luxury  Bedrag van de huur + 1.500,00 EUR 

Houd er a.u.b. rekening mee dat betalingen met kredietkaart enkel in combinatie met de PIN-code aanvaard 
kunnen worden. 
 
 
Prepaid-tarief - Nu betalen 
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Bij het boeken van een prepaidtarief wordt het betaalmiddel vóór het begin van de huur direct belast met de 
totale huurprijs (incl. geboekte extra's en kosten). De bestuurder- en de betalingsgegevens worden vastgelegd 
bij de reservering en kunnen niet worden gewijzigd. Er wordt niet gestorneerd bij het niet afhalen, het later 
afhalen of vervroegd afleveren van het voertuig. 
Een wijziging van de boeking is mogelijk, onder voorbehoud van de beschikbaarheid, tegen een 
omboekingstoeslag van 20 euro via onze hotline tot maximaal 1 uur voor het begin van de huurperiode, online 
tot maximaal 48 uur voor het begin van de huurperiode. Betalingen die voor de huur zijn gedaan en eventuele 
prijsverschillen van een omboeking kunnen niet worden vergoed. 
De boeking kan voor het begin van de huur schriftelijk of online worden geannuleerd. In geval van een 
annulering zal het reeds betaalde voorschot voor de huur met de annuleringskosten worden verrekend. Voor 
reserveringen met een huurperiode van maximaal 3 dagen, bedragen de annuleringskosten 100% van de 
huurprijs (incl. geboekte extra's en toeslagen). Voor reserveringen met een huurperiode van meer dan 3 dagen, 
is de hoogte van de annuleringskosten afhankelijk van de geboekte huurprijs (incl. geboekte extra's en 
toeslagen) en bedragen de annuleringskosten naar verhouding 3 huurdagen. 
 
Dekkingsvoorwaarden 
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
De bescherming van het gehuurde voertuig bestaat uit een aansprakelijkheidsverzekering met een maximaal 
verzekerde som van EUR 85 Mio bij persoonlijk letsel en materiële schade en is beperkt tot Europa. 
Uitgezonderd van de verzekering is het gebruik van het voertuig voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De 
verzekeringsdekking komt volledig te vervallen wanneer een niet geautoriseerde bestuurderhet voertuig 
gebruikt of wanneer de bestuurder van het voertuig niet in het bezit is van een geldig rijbewijs op het moment 
dat het geval voor de verzekering zich voordoet. 
 
Dekking tegen de schade (incl. diefstaldekking) 
Door afsluiting van een volledige dekking tegen de schade (incl. diefstaldekking) blijft bij schade aan het voertuig 
de aansprakelijkheid voor een bepaald eigen risico beperkt. 
Sluit de huurder de dekking tegen de schade (incl. diefstaldekking) af, is hij aansprakelijk met eigen risico van 
EUR 750,00 tot EUR 4.000,00 afhankelijk van het voertuig. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een lager eigen 
risico. 
In het geval van opzettelijke schade of schade door zware nalatigheid kan de aanspraak op de overeengekomen 
volledig casco verzekering (incl. diefstalverzekering) worden verminderd of geëlimineerd. 
Wordt er geen volledig casco verzekering (incl. diefstalverzekering) overeengekomen, dan is de huurder 
verantwoordelijk voor alle schade aan de huurauto die niet aantoonbare schade door derden vertegenwoordigt 
en bepaald wordt door de volledige waarde van het voertuig. 
 
Personen ongevallendekking 
Als u een dekking voor inzittenden (PAP) afsluit, is er ook een bescherming via deze dekking voor de gevolgen 
van een ongeval. 
Bij het afsluiten van een PAP bedraagt het dekkingsbedrag: EUR 50.000,00 bij blijvende invaliditeit, EUR 
25.000,00 bij overlijden en EUR 1.000,00 voor geneeskundige kosten. 
 
Ruiten- en bandenverzekering  
De ruiten- en bandenverzekering biedt dekking bij schade aan de banden, voorruit, zijruiten, achterruit, spiegels, 
wieldoppen en velgen met een eigen risico van EUR 0,00. 
Wordt er geen banden - en wielkastenverzekering overeengekomen, dan is hij aansprakelijk voor het volledige 
schadebedrag. 
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Roadside protection 
Roadside protection biedt een meeromvattende pechhulp tijdens de huur en beschermt u in het binnen- en 
buitenland tegen hoge service- en reparatiekosten naar aanleiding van door u zelf veroorzaakte gebeurtenissen: 
ingesloten sleutels in het voertuig, panne door brandstofgebrek, starthulp bij lege accu, sleutelverlies en 
vastgereden auto. 
Deze prestaties kunnen alleen verzocht worden door een beroep te doen op de 24/7 Roadside Assistance van de 
autoverhuurder. Deze bepaalt ook de aard en de omvang van de prestatie en streeft ernaar de huurder mobiel 
te houden. Voor zover niet door de autoverhuurder zelf in het kader van de Roadside Protection aangebracht, is 
de huurder aansprakelijk voor schade aan de huurauto. 
 
Grensoverschreidende huur en territoriale beperkingen 
Territoriale beperkingen 
De voertuigkeuze kan de toegang tot bepaalde landen beperken. Voor een beschrijving van deze 
toegangsbeperkingen zijn de landen verdeeld in drie zones. 
Zone 1: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, 
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, 
Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland 
Zone 2: Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen*, Slovenië, Slowakije en Tsjechië* 
Zone 3: Alle landen die niet in zone 1 of 2 liggen. 
Personenauto's van de merken Jaguar, Porsche, Aston Martin mede alle Jeep's/ Offroader hebben alleen 
toegang in de landen van de zone 1. Personenauto's van de merken Audi, BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen 
hebben alleen toegang tot de landen van de zone 1 en met voertuigafmetingen L*** tevens in de met * 
gemarkeerde landen van de zone 2. 
De toegang tot de landen van zone 3 is niet toegestaan. 
Wanneer regels betreffende grensoverschreidende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle 
verzekeringen. 
Bij huur op de Balearen/Canarische Eilanden: Het is niet toegestaan de huurauto per ferry te verschepen. 
 
Extras 
One way huur 
One-way huren binnen locaties in Spanje zijn onder bepaalde voorwarden toegestaan, afhankelijk van het tarief. 
One way huren zijn niet toegestaan van en aan de Spaanse eilanden. 
Internationale one-way huren zijn alleen beschikbaar in geselecteerde landen tegen tarief-afhankelijke 
omstandigheden. 
Bij onaangekondigde en ongeoorloofde enkele reis-huur, behouden wij ons het recht voor om een extra 
vergoeding in rekening te brengen. 
 
Navigatiesysteem 
Navigatiesystemen zijn bij boeking gegarandeerd beschikbaar. 
 
 
Extra bestuurder 
Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor extra bestuurders. Alleen de in de huurovereenkomst 
vermelde personen met geldig rijbewijs mogen in het voertuig rijden. 
 
Baby- en kinderstoeltjes 
Babystoelen, kinderstoelen en stoelverhogers voor kinderen van 0 tot 36 kg zijn bij boeking gegarandeerd 
beschikbaar (groepen 0+, 0, 1, 2 en 3). 
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Voertuig tanken 
Indien gewenst, zal uw voertuig na aflevering volgens de in de vestiging actueel beschikbare condities worden 
volgetankt. 
Als alternatief kunt u bij het huren ook een volle tank brandstof kopen voor een prijs die concurreert met die 
van plaatselijke tankstations, waardoor u de auto met lege tank kunt retourneren. Er wordt geen geld 
teruggegeven voor ongebruikte brandstof. 
 
Afleveren en ophalen 
Het afleveren en ophalen is tegen vergoeding beschikbaar bij uw vestiging. 
Deze service is op aanvraag tegen betaling van extra reserveringskosten op specifieke vestigingen buiten 
openingstijden beschikbaar. 
 
Priority Service 
De Priority Service wordt alleen aangeboden in de luchthaven van Palma de Mallorca en kan op aanvraag 
worden geboekt tegen een extra vergoeding. De volgende diensten zijn inbegrepen: toegang tot de Diamond 
Lounge of het Diamond-loket, premium parkeerplaatsen, voertuiginstructies op aanvraag. Alleen op basis van 
beschikbaarheid en voor geselecteerde voertuiggroepen. 
 
Bagage service 
De bagage service is alleen beschikbaar op de luchthaven van Palma de Mallorca. De bagage van de klant zal 
worden opgehaald bij de bagageband en direct naar de huurauto worden gebracht. Ondertussen heeft de klant 
toegang tot de Premium Service in de Diamond Lounge. 
 
Andere kosten en balasting 
Lokatietoeslag 
Bij huur op luchthavens en treinstations wordt een lokatietoeslag berekend. 
 
Buiten openingstijden 
Service buiten kantoortijden is beschikbaar bij bepaalde garages. Hiervoor geldt een vergoeding. 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (voor zover BTW verschuldigd is). 
Voor zakelijke klanten met individuele overeenkomsten kunnen andere prijzen en voorwaarden gelden. 


